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materiály – inzercia

Samozrejme aj v spoločnosti 
Ostermann 
Edelkanten z inovačnej manufaktúry

„Edelkanten“ je nemecké slovo pre zvlášť pekné a vysoko kvalitné hrany. V Nemecku vyrobená 
kolekcia hrán „Edelkanten“ je s radosťou používaná dizajnérmi, architektmi, zariaďovateľmi interiérov 
a staviteľmi obchodov. Spoločnosť Ostermann má vo svojom rozsiahlom sortimente samozrejme 
atraktívne hrany.

Esteticky pôsobivé Edelkanten z vyso-
ko kvalitných materiálov sa hodia vyni-
kajúco na realizáciu zvláštnych kusov 
nábytku a nápaditých dizajnérskych 
riešení. Preto sú početnými dizajnérmi 
a interiérovými architektmi vo verejných 
súťažiach s radosťou používané ako ak-
centové hrany. 

Pravé drevo alebo hliník? 
Alebo najradšej obidvoje? 

Atraktívne hrany z pravého dreva ako 
dyhová hrana v pílenom vzhľade, hra-
na z čelného dreva alebo dyhová hrana 
vo vzhľade Wave prepožičiava vysoko 
kvalitným nábytkom v súkromnom ale-

bo komerčnom rámci zvláštne „niečo“. 
Tieto hrany sú k dispozícii v trendových 
drevách, ako európsky a americký dub, 
dymový dub alebo tiež európsky javor 
Hrany vzbudzujúce pozornosť z masív-
neho hliníka ako hliníková hrana ma-
sívna kefovaná alebo hliníková hrana 
masívna zrkadlová vytvárajú chladný 

Prirodzenosť je jasne v trende: Pre všetkých, ktorí majú radi autentickosť a prirodze-
né prostredie, sú hrany z pravého dreva jediným skutočným riešením. Na obrázku 
dyhová hrana európsky dub v pílenom vzhľade.
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akcent a hodia sa perfektne k takmer všetkým univerzálnym 
alebo dekoračným platniam. Zvlášť atraktívnou je tiež kom-
binácia z teplého dreva a chladného hliníka v sendvičovej 
hrane Wenge/hliník brúsený. 

Náš tip: 
Všetky Edelkanten v širokom sortimente spoločnosti 
Ostermann stolári nájdu, keď na úvodnej stránke nové-
ho online obchodu spoločnosti Ostermann zadajú pojem 
„Edelkanten“.

Pre zákazníkov vedie cesta do e-shopu Ostermann cez 
www.ostermann.eu.

Servis Ostermann

 Hrany v ľubovoľnej dĺžke od 1 metra
 Hrany v ľubovoľnej šírke až do 100 mm
 Hrany v najrôznejších hrúbkach
 ABS, melamínové, akrylové, hliníkové a dyhové hrany
 Hrany pre Airtec olepovanie odosielame do 4 pracovných 
dní

 Hrany pre laserové olepovanie odosielame do 4 pracov-
ných dní

 Hrany pre Infratec olepovanie odosielame do 4 pracovných 
dní

 Hrany na želanie tiež s vrstvou tavného lepidla
 Najväčší porovnávací katalóg v Euró pe s viac ako 120 000 
kombináciami dosiek a hrán

 Najväčší sortiment hrán v Európe
 Objednaný tovar odosielame ešte ten istý deň
 2% zľava na každú objednávku z e-shopu

Ostermann

Rudolf Ostermann GmbH je expandujúci veľkoobchod s dlho-
ročnými skúsenosťami a individuálnym prístupom k zákazní-
kovi ponúkajúci sortiment tovaru pre stolárov. Ostermann, 
ktorý má viac ako 350 zamestnancov a každý deň vybavuje 
bezmála 3 000 objednávok, je popredným európskym zá-
sielkovým obchodom s ponukou kovania a hrán.

Kontakt:

Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85, D-46395 Bocholt
e-mail: sales.cz@ostermann.eu

sales.sk@ostermann.eu
www.ostermann.eu

Hledáte odpovídající hranu? Celý svět nábytkových 
hran najdete u  fi rmy Ostermann! 

Hrany pro laserové olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Objednané skladové zboží odesíláme bez 
přepravních poplatků ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

2%2% sleva na každou 
objednávku z e-shopu

Hrany na přání také s vrstvou 
tavného lepidla

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Německo 

n a  v š e c h n y  h r a n y

Ostermann: to se hodí!
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